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Matchbal
Het bestuur dankt de schenkers van de matchbal

Café De Club

Slagerij De Rycke



Twee goals in blessuretijd 
kosten KFC tweede driepunter

Gavere - Qua veldmeerderheid verdienden de Ninovieters zeker hun 
punt, qua gevoel niet echt: KFC leidde de eerste helft  vrij comfortabel, wel  
alweer harkend naar het einde toe, maar moest in overtijd vlak voor 
de rust een doelpunt toestaan. In een fel betwiste tweede helft  
verdedigde de thuisploeg met volle overgave de ruim 20 minuten voor 
tijd verworven voorsprong met ware heldenmoed, maar moest alweer 
diep in blessuretijd een gelijkspel toestaan. Zuur. Het is verleidelijk 
voor de begrijpelijke frustratie een zondebok te zoeken: het ruwe spel 
van de tegenstander of de scheids natuurlijk. Maar dat verandert niets, 
er valt te leven met het resultaat, maar minder met het niet correct 
volgen van de spelregels.

Het begon optimaal voor KFC. Amper tien minuten ver trapte Osta-doelman De  
Backer uit in de voeten van Jente Glorieus die heel gevat naar Ken Casieris 
paste en die schoof de bal via de doelman mooi binnen (1-0, 10’). Zelfde 
Casieris moest wat later op de eigen lijn redding brengen op een schot(je) van 
Prekadini. KFC repliceerde met een knal van Van Schoorisse pal op doelman 
De Backer. Osta kwam meer in het spel en in een geharrewar kreeg volgens 



ons eerst een Meerbekenaar de bal tegen de hand en vervolgens KFC’er Riyad  
Rogiest, maar de scheids zag enkel de laatste hand. Strafschop door  
Prekadini naar de wolken geschoten (40’). Dat was toch niet voldoende voor 
KFC om onder de druk uit te komen. Jorg Nissens beging een fout op Sebbe 
Fonck, maar die revancheerde zich door op de voet van Nissens te trappen. De 
nummer 7 (Fonck) kreeg geel, maar een dergelijk natrappen kan volgens het 
reglement nooit geel zijn, natrappen is altijd rood. Spelbederf was het niet, 
want Nissens werd minuten verzorgd, die een extra tijd opleverden waarin 
dezelfde Fonck de assist gaf waardoor Yannick Sonck met een gekruist schot 
kon gelijk maken (45+2’, 47’ 1-1). Pijnlijk.

Tot overmaat van ramp moest een geblesseerde Bouchalaa in de kleed-
kamers blijven. De alweer fel belaagde spelmaker werd vervangen door Mehdi  
Djelassi. Osta Meerbeke oefende druk uit, toch vooral met lange ballen, maar 
KFC bleef gevaarlijk op weliswaar schaarse uitbraken. Djelassi ontsnapte en 
stuurde Casieris weg: zijn schot strandde op een attente De Backer. Het was 
slechts uitstel tot de mooiste combinatie van de match: Hamdi  bereikte vanuit 
de rechterhoek Louis Cremers, die Casieris op links doorstak en diens voorzet 
werd op halve hoogte knap in doel gedevieerd door Jasper Van Schoorisse 
(2-1, 67’). Thomas Vivé kwam in voor Hamdi (69’). Even later kreeg op 
counter de laatste man van Meerbeke de bal tegen de hand. Er zat wel een  
beetje noodrem aan: rood had gekund, maar met geel mochten de bezoekers 
zeker niet klagen. Djelassi plaatste de vrijschop maar net naast. Osta  
Meerbeke ontketende een slotoffensief, maar de KFC-defensie hield echt moedig 
stand met De Weirdt, Rogiest, Callebaut en Cremers als rotsen in de branding. 
Boullie pareerde nog een afzwaaier van Prekadini. De tweede zege was nu echt 
dichtbij. Het is dik 5 minuten in extratijd als een fout op De Weirdt niet bestraft 
wordt, het spel gaat door, de onvermijdelijke Prekadini krijgt de bal op links en 
draait het leer via de binnenkant van de rechtse paal binnen, knap, maar uiterst 
pijnlijk voor de moedige thuisjongens (95+5’, 2-2).

Het siert de jongens dat de sfeer ondanks alles toch goed blijft. Ten 
bewijze een paar shots na de nipte en onverdiende nederlaag tegen 
Winnik een paar weken terug. KFC beleving!

De ploeg: De Groote, Rogiest, De Weirdt, Cremers Louis, Nissens, Glorieus, Van Schoo-
risse, Casieris, Callebaut, Bouchalaa (46’ Djelassi), Hamdi Aissa (69’ Vivé), Jules 
Cremers, Ramon.

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2020!



Nieuwja� sdrink
Vrijdag 10 janu� i 2020
Voetbalkantine Vlienderweg te Asper, vanaf 19u30

INSCHRIJVEN kan alleen via de link naar het evenement 
‘nieuwjaarsreceptie’ in de agenda op 
www.kfcgavereasper.be vóór 5 januari 2020.

✔

Beste sponsors, leden, supporters en sympathisanten van KFC Gavere-Asper, 

We nodig jullie terug uit om te klinken op het voorbije jaar tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie!

Onze koks Carnor en Groafke zijn ook terug van de partij om het beste van zichzelf te geven. 
Deze keer zullen ze jullie verwennen met finger food gevolgd door home made KFC burgers!

Na een terugblik op het voorbije jaar door onze voorzitter, is er de gelegenheid 
om gezellig bij te praten met de grote groep KFC vrienden. 
Nadien zal DJ Kristof Standaert (Een BG van radio nostalgie!) de dansvloer 
in vuur en vlam steken! 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten en wensen jullie alvast fijne feestdagen toe! 

Met sportieve groeten, 

Namens KFC Gavere-Asper 
Sven Dhont, Voorzitter KFC Gavere-Asper 0475 75 66 60 - voorzitter@kfcgavereasper.be 


